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ENQUESTA PER AVALUAR L’IMPACTE DE LA COVID-19 SOBRE EL SECTOR 

DEL JOC PRIVAT A CATALUNYA 

L’objectiu de la present enquesta és recopilar informació de les empreses dedicades al sector del 

joc privat presencial a Catalunya per avaluar l’impacte que ha tingut la Covid-19 sobre el sector 

el 2020 i quines són les perspectives de recuperació. L’estudi el realitza el Gabinet d’Estudis de la 

Cambra de Comerç de Barcelona per encàrrec de Patrojoc. La informació estarà en disposició 

únicament del Gabinet d’Estudis de la Cambra, serà tractada amb confidencialitat i eliminada 

una vegada publicat l’estudi. La informació publicada a l’estudi serà sempre agregada i mai per 

empresa per tal de mantenir el secret estadístic.  

 

Inici del qüestionari 

En cas de tenir presència a nivell estatal, si us plau, contesti en relació amb l’activitat que 

desenvolupa la seva empresa específicament a CATALUNYA 

Indiqui en quin subsector del joc privat presencial desenvolupa la seva activitat (marqui la casella 

corresponent): 

 Màquines recreatives i d’atzar tipus “B” 

 Casinos 

 Bingos 

 Salons de joc 

 

 

1. Quin ha estat el seu volum de facturació?  

 2019:____________(euros) 

 2020:____________(euros) 

 Variació 2020 respecte a 2019: _______% 

 Previsió 2021:____________(euros) 

 Previsió variació 2021 respecte a 2019: _______% 

 

2. Un cop s’eliminin de forma definitiva les actuals reduccions d’aforament i d’horari 

comercial, quan preveu recuperar el volum de facturació anterior a la Covid-19?  

 Entre 6 mesos i 1 any 

 Entre 1 i 2 anys  

 Entre 2 i 3 anys  

 Més de 3 anys 

 No el recuperarem  
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3. Quin volum ha meritat en concepte d’impostos i taxes específiques del sector del joc privat 

presencial? 

 2019:____________(euros) 

 2020:____________(euros) 

 Variació 2020 respecte a 2019: _______% 

 Si ha demanat aplaçament, quin percentatge de taxes del joc meritades el 2020 ha 

demanat aplaçament respecte al total meritat l’any? _______% 

 

4. Com ha evolucionat la inversió en maquinària realitzada en la seva empresa?  

 2019 (respecte al 2018): _______% 

 2020 (respecte al 2019): _______% 

 Previsió 2021 (respecte al 2019) ________% 

 

5. Quina inversió ha realitzat per adaptar-se a la Covid-19?  

 Inversió Covid-19 el 2020: ____________(euros) 

 Inversió Covid-19 el 2021: ____________(euros) 

 

6. Com ha evolucionat el nombre de treballadors a la seva empresa?  

 Desembre 2019: ____________ (nombre) 

 Desembre 2020: ____________ (nombre) 

 % de treballadors actuals en ERTO sobre el total de treballadors: _______% 

 Preveu que la seva plantilla serà inferior a finals de 2021 respecte a la de 2020?  

 No 

 Sí (variació en % respecte al 2020) _______% 

 

7. Ha incrementat el seu deute bancari el 2020 per la Covid-19?  

 No 

 Sí, en quina quantitat? (en % respecte al 2019): _______% 

          Preveu augmentar el seu deute bancari el 2021?  

 No 

 Sí, en quina quantitat? (en % respecte al 2019): _______% 

 

8. Ha hagut d’endeutar-se o formalitzar avals bancaris per tal de fer front a les obligacions 

tributàries que s’apliquen específicament al sector del joc privat presencial?  

 No 

 Sí, en quina quantitat? (en % sobre el total del deute contret el 2020): _______% 
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9. Ha demanat algun préstec a l’Institut de Crèdit Oficial (ICO)?  

 No 

 Sí, per quin import?  ____________(euros) 

 

10. En el cas que els seus clients desenvolupin la seva activitat en el sector de la restauració, 

quants establiments d’hostaleria han tancat per la Covid-19 sobre el total de clients?  

_______% 

 

11. Quin import en ajudes del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, o altres 

organismes oficials, ha rebut en compensació a mantenir tancada al seva activitat 

empresarial des de el període del 15 d’octubre fins al dia d’avui? 

______________(euros) 

 

12. Quin és el seu estat d’ànim: 

 De l’1 al 5 (1 molt pessimista, 5 molt optimista) 

          Expliqui el motiu: 

 

 

 

Finalització del qüestionari 

 

 

PATROJOC i la Cambra de Comerç de Barcelona agraeixen la seva col·laboració. 

Les respostes del qüestionari s’han d’enviar per e-mail a estudis@cambrabcn.org 

Els hi farem arribar l’informe de resultats a totes les empreses que participin en el 

qüestionari. 

 

mailto:estudis@cambrabcn.org
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